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NY NÄRINGSLIVSUTVECKLARE

Gabriel Holmlund har nyligen tillträtt tjänsten som näringslivsutvecklare i Dorotea.
Många känner han redan, men för er som
inte har träffat honom kommer här en kort
presentation.
Gabriel är född och uppvuxen i Dorotea. Han
bor idag i ett hus på samhället tillsammans
med sin fru, sina två söner och en gråhund.
Han är i grunden utbildad jakt och fiskeguide,
men yrkeslivet har lett honom på andra vägar
direkt efter gymnasiet.
Gabriel började sin verksamma bana inom
träindustrin, för att sedan jobba som montör
hos en känd husvagnstillverkare på orten.
Därefter började han jobba som säljare fram
till år 2015 då han fick en projektanställning på
Dorotea kommun.
Gabriel har i hela sitt liv intresserat sig för jakt,
fiske och vildmarksliv i olika skepnader, men
främst älgjakt med egen hund.
Han brinner för Dorotea kommuns näringsliv
och hoppas att tillsammans med er kunna skapa en kommun som klingar attraktivitet runt
om i Sverige och kanske världen. En kommun
man verkligen vill bo i, turista i och driva sina
företag i.

- Vi kommunala tjänstemän och politiker har
för avsikt att bli bättre på att lyssna av era åsikter, säger Gabriel. För då man verkligen lyssnar
kan man göra förändringar. Näringslivet är
kommunens framgångsfaktor och vi vill skapa
bättre förutsättningar för er att lyckas! Ni är
alltid varmt välkommen till mig.
När det gäller Näringslivsnytt, så är tanken att
fortsätta ge ut den 4 gånger/år. Gabriel tar
väldigt gärna in synpunkter på vad man önskar
bli informerade om och hur de skall kunna
göra den intressant för hela kommunens näringsliv.

Glad sommar!

Gabriel Holmlund
0942-14080

- Vi har alla möjligheter att skapa något tillsammans, vi är en liten ort men med många drivna
entreprenörer, föreningar och medborgare
Övrig information
säger Gabriel.
Monica Gahlin har avslutat sin tjänst som
kanslichef och Magdalena Eliasson har tillträtt.
Hans tanke är att vara den som tar in goda
idéer på hur vi tillsammans kan skapa denna
Sara Eliasson har valt att avsluta sin anställning
känsla. Att skapa mötesplatserna samt hitta
som kommunikatör och IT-samordnare hos
arbetssätt som gett lyckade resultat i andra
Dorotea kommun.
kommuner.
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A R T I K E L F R Å N L O K A LT I D N I N G E N

TEKNIK & SERVICE

Information från teknik & service

Foto: Sara Eliasson

Slamtömning under sommaren och hösten 2019
Under sommaren och hösten kommer kommunen att utföra tömning av enskilda brunnar
på entreprenad.

Längsta avstånd från brunn till fordon kan vara
20 m. Kommunen påtar sig inget ansvar för
skador som kan uppstå på brunn och väg eller
omgivande terräng i samband med tömningen.

Tidigare anmälda brunnar töms årligen, vid
Ej framkomlig väg eller för dåligt utmärkt
ändring av antal eller för nytillkomna brunnar,
slamavskiljare/tank, så kallad “bomkörning”,
samt vid ändring av adress och ägare måste
detta anmälas senast 28 maj till Teknik och ser- eller om tillträde nekas, debiteras med
vice. Britta Björklund , tel 0942-140 24 telefontid 840 kr.
13.00-15.00

Tänk på följande för att underlätta
tömningen:

•
•
•
•

Farbar väg för lastbil skall finnas fram till
slambrunn.
Vägen ska tåla tung trafik.
Onormalt tunga lock debiteras kunden.
Märk ut brunnen med ex en käpp.
Väg och brunn ska vara fri från sly, ris och
andra hinder.

I vår var det premiär för den första mässan med industriinriktning i Dorotea.
– Vi hoppas att det här blir ett årligt
återkommande arrangemang, säger
Gabriel Holmlund, näringslivsutvecklare
vid Dorotea kommun.
I Sporthallen i Medborgarhuset i Dotoea
hade ett 20-tal utställare samlats. Här fanns
representanter från bland andra Arbetsförmedlingen, Lärcentrum, Företagarna och
en rad företag.
Initiativet till mässan kom från Solifer
Polars platschef Mikael Lönnback.

Tömningsperiod
Planerad tömning sker normalt under 1 juni 31 oktober.

•

PREMIÄR FÖR MÄSSAN
I DOROTEA

Har du frågor gällande flyttningar, kärlbyten,
blanketter, priser eller fakturor?
Kontakta Britta Björklund 0942-140 24
Telefontid 13:00-15:00
britta.bjorklund@dorotea.se
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livsmedelsprogrammet stod för serveringen
tillsammans med Doro Camp.
Syftet med mässan är, förutom att visa produkter och knyta kontakter, också att visa på
behovet av arbetskraft.

– Företaget Swedol ville komma till oss och
visa upp sina produkter och i stället för att de
skulle åka runt till flera företag så föddes idén – På Solifer Polar har vi stora pensionsavgångar. Inom den närmaste tiden behöver vi
om en mässa, berättar Mikael Lönnback.
rekrytera minst tio personer. Det finns ett
stort rekryteringsbehov överlag och då är
– Det här är också ett sätt att visa att komdet viktigt att kommun, skola och näringsliv
munen och företagen kan arbeta tillsamsamarbetar, säger Mikael Lönnback.
mans för att utveckla näringslivet i Dorotea.
Vi vill skapa en plattform och jobba långsiktigt, säger Gabriel Holmlund.
På plats fanns också Malgomajskolan i
Vilhelmina med handels-, el- och energiprogrammen. Eleverna vid restaurang- och

På mässan fanns också en rad inbjudna
talare. Besökarna fick bland annat höra om
företagsstöd och digitala satsningar.
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INFORMATION

MATKOMPASSEN – MER MAT FRÅN
VÄSTERBOTTEN
Är du livsmedelsproducent i Västerbotten? Då har du chans att göra dina produkter tillgängliga för fler matglada!
Just nu är efterfrågan stor på lokal mat, och därför har Länsstyrelsen Västerbotten lanserat en
karttjänst där du som producent kan registrera dig. Där kan sedan konsumenten hitta just dina
varor.
Både förädlare, gårdsbutiker och primärproducenter är välkomna att anmäla sig. Där skriver du in
dina uppgifter.
Klicka här för att läsa mer
Tjänsten kommer att lanseras för allmänheten i augusti. Om du registrerar dig innan 5 juni kommer dina produkter att vara med vid premiären. Länsstyrelsen Västerbotten vill med detta initiativ
medverka till en hållbar konsumtion.

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTEN
H A R L A N S E R A T E N N Y F I S K E TJ Ä N S T
Nu är det enklare för dig att få information om var du kan fiska. På fiskekartan.se kan du bland
annat se var du kan köpa fiskekort, var fiske är tillåtet och vilka fiskarter som finns i olika områden.
Bra va?
https://fiskekartan.se
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INSPIRATIONSFÖRELÄSNING –
DANIEL HAKOLA

Dorotea Event och Dorotea Näringslivsarena
hade på onsdagen den 29 maj anordnat en
inspirationsföreläsning med Daniel Hakola
i a-salen på MB för årskurs 7-9 på Strandenskolan.
Daniel kommer från Norsjö, och i fjol värvades
han till Hammarby IF:s e-sportssatsning. Under hela sitt liv har Daniel Hakola spelat fotbollsspelet Fifa. Han har drömt om att bli proffs
och nu kan han titulera sig som bäst i Norrland
på spelets senaste utgåva.

Detta skapade ett stort intresse för hans
filmskapande och Daniel har lagt ner mycket
tid på att lära sig hur han skulle utveckla sitt
skapande. Tack vare det har han idag fått skapa
filmer åt bland annat brännbollsyran men även
andra företag.
- Jag kände att om jag kunde skapa bättre kvalité på mina filmer som jag la upp på you tube
så skulle fler företag få upp intresset för mig
och mitt varumärke sa Daniel.
Idag har Daniel skapat sig ett namn, och planerna är att försöka vidareutveckla detta ordentligt
under sommaren.

Hans resa började året 2016, då han kvalade in
till E-svenskan i Stockholm, där han valde att
representera Östersund. Efter tävlingen fick han
Vi tackar Daniel för en inspirerande
ett proffskontrakt med Hammarby.
föreläsning och önskar han lycka till!
Idag är Daniel både youtuber, föreläsare men
även filmskapare. Allt detta började tack vare
att han skapade sig ett namn inom e-sporten.
Han började då lägga upp små filmer på sin you
tube kanal från tävlingar med mera.
NÄRINGSLIVSNYTT
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REPORTAGE

Foto: Borgagården

FJ Ä L L S N O R K L I N G I B O R G A FJ Ä L L
Fjället är så mycket mer än skoter och
skidåkning. Nu utökar Borgagården med nya
aktiviteter för den äventyrssugna turisten.

Fjällsnorkling är en aktivitet som passar de flesta
och funkar i alla väder. Det har även en minimal
påverkan på miljön.

I sommar kommer man kunna hyra snorkelutrustning, våtdräkt, huva, handskar, skor, simfötter och cyklop av Borgagården, med eller utan
guide. Det är en unik möjlighet att få uppleva
livet under ytan i fjällvärldens klaraste vatten. Se
hur öringen och röding lever i sitt rätta element i
sjöar, fjällbäckar & vattendrag.

Joakim och Cecila på Borgagården vill utveckla
fler aktiviter under sommaren då de har sett att
allt fler turister tar sig upp till de svenska fjällen
på sommaren.
För mer information kontakta Borgagården.

När man är i fiskens element så är den inte skygg,
utan ni får en möjlighet att komma fisken väldigt
nära, man kan ligga på 1 meters håll och titta på
öringar på upp till 2 kilo.

FÖRETAGSKLIMATET I DOROTEA
Välkommen till ett dialogmöte om företagsklimatet i Dorotea kommun.
Vi kommer tillsammans att gå igenom och analysera vad företagen i Dorotea tycker om företagsklimatet, dyka ner i årets enkätresultat och lyfta diskussionen om hur företagsklimatet i kommunen
kan utvecklas.
Företagare, politiker och tjänstemän är alla välkomna.
Anmälan senast den 5 juni. Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch.
Ni anmäler er via denna länk:
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vasterbotten/foretagsklimatet-i-dorotea_737101.
html
Datum och tid
Onsdag 12 juni 2019, kl. 11:00 – 13:00

Det finns mycket fina lugna snorkelvatten nära
men även lite lekfullare vatten där man kan hoppa från klippor, från en meter upp till tolv meter.

Plats
Hotell Dorotea, Bergsvägen 2, Dorotea
Kontaktperson
Mats Andersson
+46 90 71 82 66
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PROJEKT

PROJEKT

PROJEKTLEDARE LAPPLANDS SYDPORT
Lappland är ett resmål som attraherar
besökare från hela världen. Dorotea finns
beläget i Lapplands sydligaste del och är
därför den första och sista ort Lapplandsbesökare får möjlighet att uppleva. Begreppet Lapplands Sydport är ett varumärke vi
vill utveckla och marknadsföra.

att söka medel till investeringar som förbättrar
infrastrukturen inom besöksnäringen. Dorotea
kommun önskar bli en av landets attraktivaste
boendeorter och för att nå dit måste ett gediget arbete genomföras.
Vårt mål är att vi ska finnas till för och vara
nära våra företag. Vi söker dig som vill vara
en del i vårt lag där vi gärna ser kvalitéer som
Besöksnäringen ökar stadigt i Sverige och blir
säljande, kreativ och utåtriktad. Du drivs av att
en allt viktigare arbetsmarknad inte minst avmöta människor och har ett stort och genuint
seende instegsjobb för ungdomar och nyanlän- intresse för entreprenörskap. Ditt arbetssätt
da. Dorotea behöver följa trenden och utveckfår gärna vara coachande, proaktivt och mölas då kommunen har goda förutsättningar till
jlighetsskapande. Vi vill att du ser möjligheter
kultur- och naturturism. Det finns en stor och
och vill bidra till utveckling av nya metoder och
varierad efterfrågan om möjligheter till vanprocesser. En viktig del i arbetet är att bygga
dring, cykling, kanot och skidor mm. Önskemål relationer och skapa förtroende både hos lokalt
om nya hållbara sätt och former att komma ut
näringsliv och hos samarbetsparters. Likaså
i naturen finns hos både kommuninvånare och behöver du vara en länk mellan regionalt/natiokommunbesökare.
nellt stöd och kommunen. Du behöver därför
ha lätt att samarbeta och fungera i ett arbetDorotea kommun vill tillsammans med aktörer slag. En nyckel till framgång i projekt är ordning
inom besöksnäringen förbättra förutsättningoch reda och det är därför även viktigt att du är
arna och infrastrukturen för besöksnäringen i
strukturerad och ordningsam. Då tjänsten kan
området. Vi vill genom projektet Lapplands sy- komma att utökas till 100% utifrån att erforderdport ta fram nya produkter och tjänster inom
liga beslut fattas under juni månad, så efterfråkultur- och naturturism, marknadsföra dessa
gas även kunskap inom marknadsföring samt
samt med riktade aktiviteter få ungdomar och
digitalisering.
nyanlända att intressera sig för arbete och företagande inom turistnäringen.
För mer information kring projektet kontakta
Roll och funktion
Näringslivsutvecklare Gabriel Holmlund,
Projektet ska vara ett forum där företag, kom072-5005816
mun och föreningar kan samverka och ansvara
för utveckling av Lapplands Sydports digitala
plattform samt utformande av riktade insatser
till ungdomar och nyanlända. Projektet ska
också innefatta planering, kartläggning och
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PROJEKT DOROTEA
UTVECKLINGSCENTRUM DUC
Företagarna Dorotea har beviljats projektstöd inom lokalt ledd utveckling. Lappland
2020 har prioriterat projektet och Jordbruksverket har beviljat projektstödet.
Syftet med projektet är att etablera en
mötesplats/resurscentrum mellan ungdomar,
privat, offentlig och ideell sektor för att driva
utvecklingsfrågor och att öka och stimulera
entreprenörskapet inom skolan.
Projektet har startat upp sin verksamhet på
Stallgatan 1, som kommer att få namnet ”Dorotea NäringslivsArena” och Carina Thellbro har
anställts som projektledare. En styrgrupp är bildad som består av delar av styrelsen i föreningen Företagarna Dorotea, representanter för
Köpmännen och turistnäringen samt kommunens näringslivsutvecklare.
Att göra ungdomar delaktiga i samhällsbyggandet är viktigt, därför vill vi särskilt stödja
skolans arbete och hitta former för mer utbyte
mellan näringsliv och skola. Uppmuntra innovativa idéer, det yrke som inte finns idag kanske
finns imorgon!

Vi kommer att undersöka och kartlägga vilka
behov som finns hos våra företag och entreprenörer, både vad gäller behov av kompetensutveckling men även annat som är viktigt för
att stärka och utveckla vårt lokala näringsliv.
Vi vill arbeta för en positiv utveckling av Dorotea kommuns företagsklimat. Det tror vi sker
bäst genom samverkan med kommunens
näringslivsinriktade projekt, skolan, föreningar
och företagare.
Ett bra företagsklimat = ökade skatteintäkter till
kommunen!
Kontakt: Carina Thellbro, telnr 070-312 64 88,
e-post: dnadorotea@outlook.com

GLAD SOMMAR
ÖNSKAR
DOROTEA KOMMUN OCH
NÄRINGSLIVSENHETEN!
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